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DESCRITIVO TÉCNICO 
 

 

 Nome Equipamento: Máquina para refilar papel até 1000 mm largura 

 Código: MQ-0102-PRE 

 Código Finame: 1728761 

 Classificação Fiscal: 8441.30.0100 

 

Esta máquina é capaz de refilar uma bobina de papel de até 1000 mm de largura em várias 

larguras, sendo que a largura mínima de corte é de 20 mm. A máquina é equipada com inversor de 

freqüência, possibilitando o ajuste da velocidade, através de um potenciômetro instalado no painel 

de comando. O desbobinador possui um tambor de freio, que poderá ser ajustado para cada tipo de 

papel, para que as bobinas refiladas fiquem bem tencionadas. A máquina possui um sistema de 

ajuste do alinhamento no desbobinador, para que o alinhamento do corte possa ser corrigido com a 

máquina em funcionamento.  

 
o CARACTERÍTTICAS PRINCIPAIS: 

o Largura máxima da bobina: 1000 mm 

o Largura mínima de corte: 20 mm 

o Espessura mínima do papel: 0,06 mm 

o Acessórios inclusos: 

� 20 facas superiores 

� 20 facas inferiores 

� 20 calços de alumínio com cobertura de borracha 

� 50 arruelas separadoras para bobinadores 

� 02 calços para regulagem da altura dos eixos refiladores 
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o Acessórios opcionais 

� Bancada para regulagem das facas e dos eixos bobinadores, com prateleiras 

para guardar acessórios da máquina. 

 

Caso seja necessário cortar papel com largura menor que 20 mm, será necessário fazer um 

novo jogo de facas.  

As facas inferiores e superiores são fabricadas em aços especiais e tratadas termicamente, 

aumentando consideravelmente o tempo de vida. Estas facas depois de algum tempo de corte, 

precisarão sofrer uma afiação, que também é feita pela Equimafer. 

 


